
 

 

 

Faillissementsnummer: 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 30 augustus 2022  

Verslagnummer: 1  

Datum verslag: 27 september 2022  

Curator: mr. G. te Biesebeek  

R-C: mr. V.G.T. van Emstede   

 

Naam onderneming Wedru Holding B.V.  

Gegevens onderneming De besloten vennootschap Wedru Holding B.V., nader te 

noemen “de schuldenaar”, statutair gevestigd te Rosmalen 

en kantoorhoudende te (5751 BL) Deurne aan de Visser 4 

t1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 16069541. 

Activiteiten onderneming Er is sprake van een zuivere holdingmaatschappij  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

 €  €  €  

 €  €  €  
 

Toelichting financiële gegevens Tot op heden is geen noemenswaardige administratie 

aangeleverd. De administratie over 2020 en 2021 zou ook 

nog niet verwerkt zijn. 

 

Personeel gemiddeld aantal 0 

Boedelsaldo nihil 

  

Verslagperiode 30 augustus 2022 t/m 25 september 2022 

Bestede uren in verslagperiode 3 uur en 45 minuten 

Toelichting bestede uren  
 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie De enig bestuurder van de schuldenaar is de heer J.A.H.M. 

Wennekers, wonende te Deurne. De heer Wennekers is/was 

samen met zijn voormalige partner, wijlen de heer P.S. 

Druif de aandeelhouder van de schuldenaar. Na het 

overlijden van laatstgenoemde is de heer Wennekers de 

enige bestuurder/aandeelhouder. 

 Lopende procedures Niet van toepassing  
 Verzekeringen Niet van toepassing  
 Huur Niet van toepassing 

 

 Oorzaak faillissement De heren Wennekers en wijlen de heer Druif waren de 

bestuurders/aandeelhouders van de schuldenaar. De heer 

Druif was evenwel de drijvende kracht achter de 

schuldenaar en haar dochtervennootschap Vet-I-Pharma 

Export Management B.V.. De heer Druif overleed in 

augustus 2020, waarna ook de gezondheid van de heer 

Wennekers achteruit ging. Vanwege zijn verslechterde 

gezondheid kon de heer Wennekers zijn werkzaamheden 



 

 

 

Faillissementsnummer: 

binnen de vennootschappen niet meer uitvoeren hetgeen – 

ook vanwege de aanwezige schulden en het geringe actief – 

tot het faillissement van de schuldenaar heeft geleid. Het 

faillissement werd door de heer Wennekers zelf 

aangevraagd.  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Geen 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

Niet van toepassing 
 Werkzaamheden   

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Niet van 

toepassing 

   

 

 Toelichting onroerende 

zaken 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing 

  

 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 

 

 Bodemvoorrecht fiscus   
 Werkzaamheden   

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing 

  

 

 Toelichting voorraad   

 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoop

opbreng

st 

Boedelbijdrage 

De aandelen in de 

dochtervennootschap 

   



 

 

 

Faillissementsnummer: 

Vet-I-Pharma Export 

Management B.V. 
 

3.13 Toelichting andere activa De schuldenaar houdt alle aandelen in haar 

dochtervennootschap Vet-I-Pharma Export Management 

B.V., die eveneens in staat van faillissement verkeert en 

mede om die reden geen waarde vertegenwoordigen. 

 Werkzaamheden 
 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing 

  

 

 Toelichting debiteuren  
  

 Werkzaamheden   
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Niet van toepassing  

 Leasecontracten Niet van toepassing 

 

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing 

 

 Separatistenpositie Niet van toepassing  
 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing 

 

 Retentierechten Niet van toepassing 

 Reclamerechten Niet van toepassing 

 Boedelbijdragen Niet van toepassing 

 Werkzaamheden 
 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing 

 Financiële verslaglegging 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing 

 Verantwoording  

 Opbrengst  

 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 



 

 

 

Faillissementsnummer: 

 Boekhoudplicht De administratie is nog niet aangeleverd en vermoedelijk 

over de jaren 2020, 2021 en 2022 niet verwerkt.  

 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn nimmer 

gedeponeerd. 

 Goedk. verkl. accountant Niet van toepassing. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
De vennootschap werd opgericht in 1993, zodat – wanneer 

niet aan de volstortingsverplichting is voldaan – de 

daarmee verband houdende vordering is verjaard. 

 Onbehoorlijk bestuur Nu de jaarrekeningen over 2019 en 2020 niet zijn 

gedeponeerd is er sprake van onbehoorlijk bestuur dat 

vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het 

faillissement te zijn. 

 Paulianeus handelen Vooralsnog is niet van paulianeus handelen gebleken. 

 Werkzaamheden  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris curator: p.m. 

 Pref. vord. van de fiscus € 376,00 

 Pref. vord. van het UWV 
 

 Andere pref. crediteuren 
 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Onbekend  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden zijn nog geen vorderingen ter verificatie 

ingediend. 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Op dit moment is dat nog onbekend.  

 Werkzaamheden   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing 

 Aard procedure 
 

 Stand procedure 
 

 Werkzaamheden 
 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Op dit moment is nog onbekend wanneer het faillissement 

kan worden afgewikkeld. 

 Plan van aanpak 1. Zodra de administratie is aangeleverd, deze 

onderzoeken 

2. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten 

3. Gebruikelijke werkzaamheden 

 Indiening volgend verslag Uiterlijk 27 december 2022 

 Werkzaamheden 
 

 

 



 

 

 

Faillissementsnummer: 

Helmond,    

 

 

 

mr. G. te Biesebeek, 

curator 

 

 

 

Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar 
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 
geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. 


